VACATURE
Logistiek medewerker

Ben jij op zoek naar een functie waarbij je de hele dag in beweging bent? Werk je nauwkeurig
en ben je zowel in staat om zelfstandig te werken, maar ook om samen met collega’s dingen
aan te pakken? Dan hebben wij de ideale vacature voor je!

Functieomschrijving
Wij zoeken een enthousiaste, energieke collega die +/- 24-32 uur in de week beschikbaar is
als logistiek medewerker! Je exacte werktijden zijn in overleg te bepalen, maar wij hebben
de grootste werkdruk in de middag. Het uitgangspunt is daarom dat je werkdagen van
maandag t/m vrijdag zijn en tot 17:30 uur duren. Op termijn is groei naar een fulltime functie
in overleg mogelijk.
Als logistiek medewerker zullen je taken onder andere bestaan uit:
-

Orders verzamelen, controleren, en verzendklaar maken
Transport regelen (via pakketdienst, koerier of ons eigen vervoer)
Inkomende goederen aannemen, controleren en op de juiste plek in het magazijn
opruimen. Hierbij zul je geregeld gebruik maken van de heftruck
Het magazijn netjes en overzichtelijk houden

Over Easy-Fitt
Wij zijn een ambitieus, groeiend bedrijf met een informele werksfeer. We zijn nuchter en
pragmatisch, en focussen op dat wat van belang is: het opbouwen en behouden van een goede
relatie met klanten, werknemers en leveranciers.

Herken jij jezelf?
-

Je werkt nauwkeurig en hebt verantwoordelijkheidsgevoel
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je hebt een heftruckcertificaat of bent bereid deze te halen
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, Engels en/of Duits is een pré
Je bent bekend met computers en programma’s als MS Word, Excel en Outlook

Wat je van ons mag verwachten
-

Een leuke functie waarin je de hele dag in beweging bent
In overleg te bepalen werktijden
Ruimte om jezelf te ontwikkelen
Werken in een gezellig, informeel team
Een marktconform salaris, winstuitkering en 8% vakantiegeld
Reiskostenvergoeding
25 vakantiedagen per jaar (op basis van fulltime) + bonusdagen

Wil je direct aan de slag, of eerst nog wat meer weten over de functie en ons bedrijf? Neem
dan contact op met Arjen Delmeer via telefoon (072 5345070) of stuur een e-mail naar
pz@easy-fitt.nl.
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